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 مركز دراسات علم الحديث في الهند: مدرسة مظاهر العلوم بسهارنفور
 1محمد أكرم نواز. د

 
 :ملخص البحث

يعتمد الدين اإلسالمي احلنيف على عمودين أساسيني ومها كتاب اهلل وسنة نبيه صلى اهلل ] 
النبوة وظلت تشيع أنواره يف وصلت أشعة اإلسالم إىل بالد اهلند يف عصر . عليه وسلم

العصور التالية فاعتنق املواطنون اهلنود الدين احلنيف وظلوا يتعلمون ويعلِّمون القرآن والسنة 
ويف أعقاب سقوط حكم املسلمني يف اهلند . يف املساجد واجلوامع والزوايا وحلقات الدرس

 ور املسيحية وحمم نشط املسيحيون بدعم احلكومة الربيطانية يف نش6827جراء نكسة 
اهلوية اإلسالمية فتأججت نار الغرية الدينية واحلمية اإلسالمية يف قلوب علماء اإلسالم 
وهنضوا حلماية الشريعة اإلسالمية ونشر تعاليم اإلسالم وأقاموا الكتاتيب واملدارس الدينية يف 

ماء، واجلامعة السلفية خمتلف أرجاء البالد، ومنها دار العلوم بديوبند، ودار العلوم لندوة العل
ببنارس، وجامعة الفالح بأعظم كراه، وجامعة اإلصالح بأعظم كراه، واجلامعة األشرفية 

عنها اآلن فهي من أبرز  بصدد احلديثمبباركفور، وأما مدرسة مظاهر العلوم اليت حنن 
يف م وأجنبت رجاال عباقرة وعلماء أفذاذا سامهوا 6811املدارس العربية اليت تأسست يف 

جماالت شىت من العلوم اإلسالمية مسامهة فعالة مثل تفسري القرآن، واحلديث النبوي 
الشريف، والفقه اإلسالمي، وسرية النيب، وسرية أصحابه، وقواعد اللغة العربية وآداهبا وما إىل 
ذلك من العلوم والفنون العربية واإلسالمية، فمدرسة مظاهر العلوم تأيت ضمن تلك الفئة 

رست جل اهتمامها على نشر علم احلديث وذاع صيتها يف خدمة علم احلديث اليت ك
 [النبوي ونشره وتروجيه

                                                             
 جامعة جواهـر الل نهرو، نيودلهيفريقية، مـركز الدراسات العربية واإلأستاذ ضيف، 1
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اإلسالم الذين بذلوا أقصى جهودهم يف نشر  بعباقرة وجهابذة حيفل تاريخ اهلند
" نزهة اخلواطر وهبجة املسامع والنواظر"العلوم اإلسالمية والعربية، وإن نظرة خاطفة يف كتاب 

من أعيان اهلند وعلمائها  3313للشيخ العالمة عبد احلي احلسين الذي حيتوي على تراجم 
أرضهم، وقد أصبحت شبه القارة خري شاهد على إنتاجهم وكثرة من نبغ فيهم، وهنض يف 

اهلندية يف العهد األخري مركزا كبريا للحديث النبوي الشريف، والبارزون منهم الشيخ عبد 
، والعالمة عبد "حجة اهلل البالغة"احلق احملد ث الدهلوي، والشاه ويل اهلل الدهلوي صاحب 

الشيخ أنور شاه العزيز بن ويل اهلل الدهلوي، وشيخ اهلند حممود حسن الديوبندي، و 
الكشمريي، وشيخ اإلسالم حسني أمحد املدين، والشيخ عبد الرمحن املباركبوري، والعالمة 

العالمة الشيخ رشيد أمحد و الشيخ ظفر أمحد التهانوي، والشيخ مشس احلق العظيم آبادي، 
الكنكوهي، والعالمة الشيخ شبري أمحد العثماين، والعالمة الشيخ حممد يوسف البنوري، 

الشيخ خليل أمحد السهارنبوري، والشيخ حممد زكريا الكاندهلوي، والشيخ حممد يوسف و 
 .احلسن علي الندويو والعالمة أب الكاندهلوي، وصفي الرمحن املباركبوري،

واعرتف خبدمات علمائنا األجلة العامُل املصري اجلليل العالمة رشيد رضا منشئ  
لوال عناية إخواننا علماء اهلند بعلوم احلديث يف " يف مقدمة مفتاح كنوز السنة" املنار"جملة 

هذا العصر لقضي عليها بالزوال يف أمصار الشرق فقد ضعفت يف مصر والشام والعراق 
 (".1)واحلجاز منذ القرن العاشر للهجرة

على املدراس العربية ومراكز العلوم الدينية اليت أنشئت يف البالد  نظرةوإذا ألقينا  
نشر العلوم الدينية ألفينا أن هلا القدح املعلى يف إثراء العلوم الدينية وبوجه خاص اهلندية جملرد 

دار العلوم : أن نذكر هنا املراكز البارزة منها وهي بناعلم احلديث النبوي الشريف وجيدر 
بديوبند، ومدرسة مظاهر العلوم بسهارنفور، ودار العلوم لندوة العلماء بلكناؤ، واجلامعة 

بنارس، وجامعة الفالح بأعظم جراه، وجامعة اإلصالح بأعظم جراه، واجلامعة السلفية ب
األشرفية مبباركفور، أما مدرسة مظاهر العلوم اليت حنن حبديث عنها اآلن فهي من أبرز 

                                                             
ثني باهلند يف القرن الرابع عشر اهلجري"تقي الدين الندوي املظاهري،  1  5، ص "أعالم احملد 
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م وأجنبت 6827م عقب فشل اهلنود يف ثورة 6811املدارس العربية اليت تأسست يف 
 جماالت شىت من العلوم اإلسالمية مسامهة فعالة أمثال رجاال عباقرة وعلماء أفذاذا سامهوا يف

تفسري القرآن واحلديث والفقه اإلسالمي والسرية النبوية الشريفة وسرية أصحابه رضوان اهلل 
 .                عليهم أمجعني وما إىل ذلك من العلوم والفنون العربية واإلسالمية

علي  هي سعادتذه املدرسة الفضل يف تأسيس ه ايرجع إليه الشخصية اليت
م بعد ستة أشهر من تأسيس 6811/هـ6584ففي سنة . الفقيه املشهور مبدينة سهارنفور

دار العلوم بديوبند افتتح رجال من أهل العلم والدين ويف مقدمتهم سعادت علي 
من بقية رهط اإلمام أمحد بن عرفان ( م6819/هـ6581ت )السهارنفوري الفقيه املشهور 

التاسع من /هـ6584ففي األول من رجب . مدرسة أخرى يف مدينة سهارنفورالشهيد، 
يف حي  من أحياء املدينة  (Chowk)م مت افتتاح املدرسة يف مسجد چوك 6811نوفمرب 

وبقي موالنا سعادت علي يدر س بعض الدروس . بالتعاون مع أصدقائه ومعارفيه يف املدينة
فتعني موالنا سعادت علي ( 1)إضافة إىل اإلشراف على شؤون املدرسة،

وآل ( 2)نائبه،( م6918ت )مدير املدرسة والقاضي فضل الرمحن ( م6819/هـ6581ت)
وعندما تبوأ ( 3.)اإلشراف على املدرسة بعد وفاته إىل الشيخ فضل الرمحن قاضي املدينة

بذل "صاحب ( 4)رئاسة التدريس فيها األستاذ الكبري موالنا خليل أمحد السهارنفوري
أخذت املدرسة زخرفها وبلغت م 6891/هـ6463سنة " هود يف شرح سنن أيب داؤداجمل

 .أوجها يف كثرة الطلبة وانتشار الصيت وانتظام الدروس
ومبا أن الكتاب والسنة النبوية الشريفة مصدران أساسيان للتشريع اإلسالمي، 

املدرسة عناية  فإن مسامهاهتم يف جمال احلديث والتفسري فريدة ومنقطعة النظري، فأولت
خاصة بتدريس مادة احلديث والتفسري منذ إنشاءها، وأصبحت دار احلديث هبذه املدرسة 
                                                             

، "بنيادى مقاصد ےمظاهر علوم ك"؛ جمد القدوس خبيب الرومي، 51، 65، 1-6/2، "تاريخ مظاهـر"زكـــريا الكاندهـلوي، حممد   1
 1-2ص 

 65/ 6، "تاريخ مظاهر"حممد زكريا الكاندهلوي،   2
 55، 6/51، "تاريِخ مظاهر"حممد زكريا الكاندهلوي،   3
 .ثيأيت ذكره بالتفصيل يف الباب الثالث من البح  4
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من أكرب املراكز لدراسة احلديث النبوي الشريف، وقد ذاع صيتها إىل خارج البالد أيضا، 
ويقصدها الكثري من طلبة احلديث من داخل البالد وخارجها، وقد نبغ من هذه املدرسة 

من احملدِّثني األعالم، وتعترب مؤلفات بعض متخرجيها ثروة كبرية ومآثر خالدة لشرح طائفة 
احلديث النبوي الشريف على مستوى العامل كله، ويرجع الفضل يف العناية هبذا العلم 

، (م6881/هـ6597-م6861/هـ6552)السامي إىل الشيخ أمحد علي السهارنفوري 
على جامع اإلمام البخاري وعلى اجلوامع والصحاح فإنه ركز اهتمامه البالغ عليه فعلق 

املطبع "األخرى تعليقات مبسوطة ما زالت متداولة ومقبولة يف األوساط العلمية الدينية، و
أول مطبع هندي قام بطباعة كتب احلديث يف و هو الذي أنشأه الشيخ أمحد علي، "األمحدي

طبع كتب احلديث بعناية بالغة، ، ومن أعظم أعماله أنه قام بنشر علم احلديث و (1)اهلند
، فحشاها بأحسن التحشية، إال مخسة "صحيح البخاري"وزينها باحلواشي املفيدة، وخاصة 

أجزاء أخرية فأكملها بأمر منه الشيخ حممد قاسم النانوتوي، رئيس دار العلوم 
زهاء عشر سنوات، وبذل " صحيح البخاري"وقد بقي مشتغال بتصحيح ( 2)الديوبندية،

سنة تقريبا  فشرح األحاديث شرحا موجزا وجامعا،  63جهيدا  يف التعليق عليه ملدة  جهدا  
وحل األلفاظ الصعبة واملغلقة، وذكر رواة األحاديث وكناهم وأنساهبم، وعلق احملد ث 

أيضا وقام بطبعهما من " مشكوة املصابيح"، و"جامع الرتمذي"السهارنفوري احلواشي على 
 :جال كثريون آخرون أجنبتهم املدرسة ومن أبرز هؤالء، ونبغ بعده ر (3)مطبعه

هـ باملدينة املنورة، ومن آثاره 6431احملدِّث الكبري خليل أمحد السهارنفوري املتوىف  
، طبع هذا الكتاب بالقاهرة "بذل اجملهود يف حل أيب داؤد"العلمية اخلالدة يف علم احلديث 

ار البشائر اإلسالمية بـــبريوت، يف أربعة يف مصر، مث يف بريوت يف عشرين جملدا، ومن د

                                                             
 35-6/31، "تاريخ مظاهر"حممد زكريا الكاندهلوي، 1
، (الباب الثالث، الفائدة الثالثة فـي ســـلســلة أسانيد املؤلف)، "أوجز املسـالك إلـى موطأ مالك"حممد زكريا الكاندهلوي، مقدمة 2

 6/84، "ماتور اور انكي علمي وتصنيفي خدپعلماِء مظاهر علوم سهارن"؛ حممد شاهد السهارنبوري، 6/623
ور اور انكي پمظاهر علوم ســـــــهارن ۓعلما"؛حممد شاهد السهارنبوري، 6/515، ص (6هـ )،"سوانح قامسي"مناظر أحسن الكيالين،3

الباب الثالث، الفائدة الثالثة )، "أوجز املسالك إىل موطأ مالك"؛ حممد زكريا الكاندهلوي، مقدمة 6/92، "علمي وتصنيفي خدمات
 6/623، (أسانيد املؤلفيف سلسلة 
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عشر جملدا مع تعليقات الدكتور تقي الدين الندوي املظاهري، وليس هذا الكتاب شرحا 
وافيا لسنن أيب داؤد فحسب، بل إنه كتاب ضخم يتضمن حبوثا ذات قيمة يف علم 

أقوال  احلديث، وشرح كالم النبوة ورواة احلديث ومكانتهم، وبيان ترامجهم يف ضوء
 (1.)األئمة

، كان من (م6961ـ6876/هـ6443ـ6587)ومنهم حممد حيىي الكاندهلوي  
عادة حممد حيىي الكاندهلوي أنه كان يسجل ما يلقي عليه شيخه رشيد أمحد الكنكوهي 
من الدروس بعدما يعود إىل مقره، وصارت تعليقاته على كتب احلديث النبوي الشريف 

جمموع إفادات أفاد هبا الشيخ و ، فه"المع الدراري"منها باسم  وطُِبع( 2)شرحا يندر وجوده،
احملدِّث موالنا رشيد أمحد الكنكوهي يف تدريسه للجامع الصحيح وكان تلميذه الرشيد العامل 
اجلليل موالنا حممد حيىي الكاندهلوي يقيدها على إثر الدرس باللغة العربية بعنايته البالغة 

ة تشبه املتون فاحتاج لذلك جنله الشيخ موالنا حممد زكريا إىل وكانت عبارته السهلة الوجيز 
 .حل الغريب وشرح الغامض وتوضيح اجململ وإىل تعليق حواش وتوضيحات

إعالء "الذي صنف ( هـ6493-6461)ومنهم املفيت ظفر أمحد التهانوي  
 ،"الزمنإجناء الوطن عن االزدراء بإمام "جملدا، و 68يف علم احلديث الشريف يف " السنن
، ذكر فيه تراجم "إعالء السنن"التأليف الذي ألفه شيخنا ظفر أمحد كمقدمة لكتابه و هذا ه

لإلمام أيب حنيفة وتالمذته وتالمذهتم وهكذا، وقصر فيه على الفقهاء احملد ثني منهم، وأثبت 
نور  فيه كون اإلمام أيب حنيفة النعمان حمدِّثا أعظم جبانب كونه فقيها أعظم، وطبعه الشيخ

باسم " إعالء السنن"أمحد مؤسس إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية بكراتشي ضمن كتاب 
إهناء السكن "كمقدمة ثالثة له من بني املقدمتني األخريني؛ " حنيفة وأصحابه احملد ثونو أب"

قواعد "للمؤلف املرتجم له، و"( قواعد يف علوم احلديث"أي " )إىل من يطالع إعالء السنن
للشيخ حبيب أمحد الكريانوي، وطبعه الشيخ نور أمحد املذكور يف صورة  " الفقهيف علوم 

                                                             
 "حياِت خليل"؛ حممد ثاين احلسين، "تذكرة اخلليل"حممد عاشق إهلي املريثي، 1
 511، ص "تذكرة اخلليل"حممد عاشق إهلي املريثي، 2
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موضوع هذا الكتاب ، "إهناء السكن إىل من يطالع إعالء السنن"، و(1)كتاب مستقل أيضا
فصول، ففي مقدمة الكتاب مجع املؤلف مجيع  61يتضمن مقدمة وو أصول احلديث، وه

ثية، ويف الفصول ذكر األحكام واملسائل، مصطلحات أصول احلديث على أسس علمية وحب
وقدم يف كل مسألة من املسائل وجهة نظر األحناف جبانب وجهات نظر احملد ثني الكرام 

طُبع هذا الكتاب طبعا حجريا ألول مرة من الزاوية اإلمدادية بتهانه . والفقهاء العظام
 (2.)هبون

الطيب "صنف  الذي( هـ6477-6419)ومنهم أشفاق الرمحن الكاندهلوي  
حواشي موطأ اإلمام "، و"كشف املغطأ عن رجال املوطأ"، و"الشذي شرح جامع الرتمذي

 ".داؤدو حاشية أب"، و"شرح مشائل الرتمذي"، و"حاشية سنن النسائي"، و"مالك
الذي ( م6973-6899/هـ6493-6467)ومنهم حممد إدريس الكاندهلوي  

حتفة القارئ حبل مشكالت "جملدات، و 7صنف التعليق الصبيح على مشكوة املصابيح يف 
الباقيات الصاحلات يف شرح حديث إمنا األعمال "، و"مقدمة البخاري"، و"البخاري
اليت تشتمل " مقدمة احلديث"حتفة اإلخوان بشرح احلديث شعب اإلميان، و"، و"بالنيات

منحة احلديث يف شرح ألفية "و( 3)صفحة، وهي مل تطبع بعد، 211على حوايل 
 (4.)، ومل يطبع"ألفية احلديث"ألفه بالعربية يف شرح "احلديث

صاحب  (م6985-6898/هـ6315-6462)ومنهم حممد زكريا الكاندهلوي  
أكمله  "أوجز املسالك إىل موطأ اإلمام مالك": املؤلفات الكثرية يف علم احلديث ومن أبرزها

( 5)م،6921من أغسطس  1/هـ6472من ذي احلجة  58جملدات كبار يف ( 1)يف 

                                                             
؛ عبد الشكور الرتمذي، 4/589،"مظاهر علوم سهارنپور اور انكي علمي وتصنيفي خدمات ۓعلما"حممد شاهد الســـــهارنبوري، 1

 515، ص "تذكرة الظفر"
 583-4/584، "مظاهر علوم سهارنپور اور انكي علمي وتصنيفي خدمات ۓعلما"حممد شـــــاهد السهارنبوري،  2
 71، ص "تذكره موالنا حممد إدريس كاندهلوي"الصديقي،  ںحممد ميا3
 85، ص "تذكره موالنا حممد إدريس كاندهلوي"الصديقي،  ںحممد ميا4
؛حممد شاهد 4/656،"مظاهِر علوم سهارنپور اور اُنكي علمي وتصنيفي خدمات ۓعلما"بوري،السهارن حممد شــــــاهد5

حياِت "؛حممد ثاين احلسين، 6/57فهرسِت تأليفات شيخ،"بوري،؛حممد شاهد السهارن516/ 6،"حياِت شـيخ"بوري،السهارن
 118-117 ص،"خليل
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المع "جملدا، و 62يف جملدا يف حلل قشيبة من الطباعة يف مصر ( 62)واآلن طُِبع يف 
وهذا الكتاب جمموع إفادات أفاد هبا الشيخ جملدات  61يف  "الدراري على جامع البخاري

احملد ث موالنا رشيد أمحد الكنكوهي أثناء تدريسه للجامع الصحيح للبخاري وكان تلميذه 
الكاندهلوي يقيدها على إثر الدرس ( هـ6443م)عامل اجلليل موالنا حممد حيىي الرشيد ال

األبواب "و، (1)م6893/هـ6466باللغة العربية بعناية بالغة حني حضـر هذا الدرس سنة 
حملمد بن إمساعيل بن " اجلامع الصحيح"يف " األبواب والرتاجم"إن  "والرتاجم للبخاري

ث واملطالب ومن أعمقها غورا، وأبعدها مدى، وليس هناك إبراهيم البخاري من أدق البحو 
احلكماء ُعين به رجال ذلك الفن وعكفوا على حل غوامضه أو مؤلف من مؤلفات العلماء 

، ومشكالته، مثل ما ُعين علماء احلديث باجلامع الصحيح، وذلك يدل على أمهية  الكتاب
موع إفادات وحتقيقات لإلمام جمو وهجملدات  3يف  "الكوكب الدري على جامع الرتمذي"و

اهلمام احملد ث الكبري موالنا رشيد أمحد الكنكوهي أفاد هبا خالل تدريسه لسنن الرتمذي إن  
لإلمام الرتمذي، ويشتمل " اجلامع الصحيح"شرح ضاف وواف لـ "الكوكب الدري"كتاب 

ضول فيه وال على فوائد كثرية ال يعرف قيمتها إال من اشتغل بتدريس اجلامع طويال، ال ف
جزء االختالف يف "و( 2)،"جزء حجة الوداع والعمرات"له كتب أخرى منها و . تقصري

إمنا األعمال "جزء ما جاء يف شرح ألفاظ االستعاذة وجزء حديث "و( 3)،"صفة الصلوة
جزء وفاة النيب صلى اهلل "، و(5)"جزء صلوة اخلوف وجزء صلوة االستسقاء"و( 4)"بالنيات

 (6.)"عليه وسلم

                                                             
 98ص  "حيىي صاحب كاندهلويسريت حضرت موالنا حممد "حممد مسعود عزيزي الندوي، 1
مظاهِر علوم سهارنپور اور اُنكي  ۓعلما"حممد شاهد الســهارنبوري، ؛ "جزء حجة الوداع والعمرات""حممد زكــــــــريا الكاندهلوي،  2

 6/584،591، "فهرست تاليفاِت شيخ"؛ حممد شاهد السهارنبوري، 652-4/653،"علمي وتصنيفي خدمات
 .هـ6357، مكتبة الشيخ التذكارية، سهارنبور، "جزء االختالف يف صفة الصلوة"وي، حممد زكريا الكاندهل 3
، مكتبة الشيخ التذكارية، "إمنا األعمال بالنيات"جزء ما جاء يف شرح ألفاظ االستعاذة وجزء حديث "حممد زكريا الكاندهلوي،  4

 .هـ6358سهارنبور، 
 .هـ6359، مكتبة الشيخ التذكارية، سهارنبور، "صلوة االستسقاءجزء صلوة اخلوف وجزء "حممد زكريا الكاندهلوي،  5
 .هـ6359، مكتبة الشيخ التذكارية، سهارنبور، "جزء وفاة النيب صلى اهلل عليه وســــــلم"جزء حممد زكريا الكاندهلوي،  6

(c) www.nidaulhind.com



 دراسات عربیۃ                                                                                                                     

 

   72          Arabic Studies 
 

-6442)ومنهم الداعية احملدِّث الكبري حممد يوسف الكاندهلوي  
، ومن آثاره الرئيس الثاين جلماعة الدعوة والتبليغ يف اهلند( م6912-6967/هـ6481

وقد ( 1)يف أربعة جملدات،" أماين األحبار يف شرح معاين اآلثار لإلمام أيب جعفر الطحاوي"
وحيتوي ( 2)اجلزء الثالث حتت التأليف حينما وافاه األجل،صدر اجلزءان األوالن منه، وكان 

وطبع  صفحة، 6321هذا الكتاب على أربعة جملدات بتقطيع كبري يبلغ عدد صفحاهتا 
األحاديث املنتخبة يف الصفات الست "و ،م6911هـ املوافق 6479اجمللد األول يف 

ركات إصالحية على أيدي  لقد ظهرت يف ذلك العصر مجاعات دينية، وح ،"للدعوة إىل اهلل
كبار املفكرين اجملددين، والدعاة املصلحني، اليت هلا فضل كبري يف إقامة النهضة الدينية 
وإجياد الوعي اإلسالمي يف العامل اإلسالمي والعريب، ومن بني الكثري من اجلماعات، 

بليغ اليت يقع واحلركات اإلسالمية احلديثة يف العامل اإلسالمي والعريب، مجاعة الدعوة والت
مركزها الرئيسي حبي نظام الدين بدهلي، فقد أصبح عملها أوسع عمل إصالحي وأقواه تأثريا 
ونفعا، على عالهتا، يف العامل اإلسالمي اليوم، ومل يـَُعد هذا العمل قاصرا على نطاق شبه 

والبلدان القارة اهلندية، وال القارة اآلسيوية فحسب، بل اتسع نطاقه إىل القارات األخرى، 
اإلسالمية، وغري اإلسالمية كذلك، ولقد قرر مؤسس هذه اجلماعة الداعية الكبري الشيخ 
حممد إلياس الكاندهلوي أسسا ومبادئ مستنبطا من السنة، فإنه ألزم العاملني للدعوة 
باحملافظة عليها وااللتزام هبا، ففي هذه الرسالة قام الشيخ حممد يوسف بتخريج األحاديث 

التذكري بكلمة التوحيد ( 6:)الشريفة اليت تدل على هذه األسس واملبادئ وهي النبوية
العلم، واملعرفة بفرائض العبادة، وفضائلها، والتذكري ( 5)الطيبة، ومعانيها، ومقتضياهتا، و

اإلكرام لكل مسلم، ومعرفة حقه ( 3)الذكر، واالشتغال بذكر اهلل، و( 4)بفضيلة العلم، و
تصحيح النية، واإلخالص يف كل عمل، وترك ما ال ( 2)أداء حقوقه، وعلى أخيه املسلم، و 

                                                             
 6/81، "ســــوانح حضرت جي ثالث موالنا حممد إنعام احلسن كاندهلوي"حممد شاهد السهارنبوري،  1
 679، ص "حضرت موالنا حممد يوسف كاندهلوي"حممد ثاين احلسين،  2
 

۴۶ 

(c) www.nidaulhind.com



 دراسات عربیۃ                                                                                                                     

 

   73          Arabic Studies 
 

التذكري بفضيلة اخلروج يف سبيل الدعوة واإلصالح، والرحلة هلا، ( 1)يعين من األعمال، و
 .واحلنني إليها

العناقيد الغالية "، ومن آثاره(هـ6355-6434)ومنهم عاشق إهلي البلند شهري  
مبا أن اإلسناد له أمهية كربى يف علم احلديث وقد ألف العلماء كتبا   ،"من األسانيد العالية

جماين األمثار "وكثرية ذكروا فيها أسانيدهم وأسانيد مشاخيهم وخلدوها يف بطون األوراق، 
لإلمام الطحاوي، عين فيه " شرح معاين اآلثار"باللغة العربية يف "من شرح معاين اآلثار

وضيح األلفاظ الغريبة والصعبة، وشرح األحاديث وحل املؤلف حبل مغلقات الكتاب وت
زاد الطالبني من كالم "وأنظار الطحاوي وتفضيل املذهب احلنفي على املسالك األخرى، 

كما ال خيفى على من له أدىن باللغة العربية وآداهبا أن كالم الرسول " رسول رب العاملني
مدا صلى اهلل عليه وسلم أويت جوامع صلى اهلل عليه وسلم معجزة فصاحة  وبالغة ، فإن حم

الكلم، وبناء على ذلك يقال إنه يف احلديث األدب، ويف األدب احلديث، فكالم الرسول 
تبهيج ": حديث األدب، وله رسائل أخرى، وهيأو أدب احلديث و صلوات اهلل عليه إما ه

، "دهلويشرح املسلسالت للشاه ويل اهلل ال"و( 1)،" الراوي بتخريج أحاديث الطحاوي
ألفه العالمة باللغة العربية بأسلوب علمي دقيق، ولقد قام العالمة  "حواشي مسلسالت"و

للشاه ويل اهلل بن عبد الرحيم الدهلوي، " املسلسالت"ببحث وختريج األحاديث الواردة يف 
هـ املوافق 6361وكذلك كتب تراجم الرجال املذكورين فيها، طبع هذا الكتاب يف 

من مكتبة الشيخ مبدينة كراتشي الباكستانية، مث طبع من خمتلف  م ألول مرة6991
 (2.)املؤسسات اهلندية كذلك

شيخ احلديث باجلامعة اإلسالمية بتندواله يار، )ومنهم بدر عامل املرييت 
فيض البارئ على "الذي ألف (م6912/هـ6482-م6898/هـ6461( )باكستان

ألف املؤلف هذا الكتاب باللغة العربية، ويف احلقيقة هذا الكتاب جمموع "صحيح البخاري

                                                             
 3/641نفس املصدر،  1
 3/621، "ور اور انكي علمي وتصنيفي خدماتپمظاهِر علوم سهارن ۓعلما"حممد شاهد السهارنبوري،  2
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إفادات وحتقيقات أفاد هبا الشيخ احملد ث العالمة الشيخ حممد أنور شاه الكشمريي أثناء 
 .صفحة 6955تدريسه للجامع الصحيح للبخاري ويشتمل الكتاب على 

-6911/ـه6317-6468)حممد أيوب السهارنبوري املظاهري ومنهم  
عندما خترج صاحبنا  "تراجم األحبار من رجال شرح معاين اآلثار"الذي ألف ( م6981

هـ حر ضه الشيخ حممد زكريا 6431هذا يف مدرسة مظاهر العلوم بسهارنفور يف 
ويشتمل الكتاب على أربعة  ،الكاندهلوي على أن يباشر العمل على رجال الطحاوي

صفحة، وذكر فيه  5451هـ، ويقع الكتاب يف 6496 جملدات، طُبع اجمللد األول منه يف
من الرواة، ويف آخر كل جملد فهرس كامل للرواة باعتبار حروف  3799تراجم 
تعرف موالنا حممد " تصحيح األغالط الكتابية الواقعة يف النسخ الطحاوية"، و(1)األجبدية

ينما كان مشتغال أيوب املظاهري على األخطاء الكتابية الواقعة يف النسخ الطحاوية ح
، فإنه كان يطالع الكتب العديدة يف "شرح معاين اآلثار"تراجم األحبار من رجال "بتأليف 

، والكتب املختلفة على متون "شرح معاين اآلثار"فن الرجال وعدة نسخ قدمية وجديدة من 
احلديث الشريف، فكان بعض األخطاء مشرتكة يف مجيع النسخ الطحاوية، وبعضها كان 

بكل نسخة وينفرد، وكان من الواجب تصحيح تلك األخطاء حىت حيرتز منها رجال خيص 
من  6811العلم، ونظرا هلذا اهلدف املنشود قام بتصحيح األخطاء الكتابية، وقد صح ح 
الذي ارتكبه و األخطاء الكتابية املوجودة يف النسخ الطحاوية، وقد أشار كذلك إىل السه

ارك بسبب األخطاء املطبعية يف حتقيق رجال الطحاوي البن املب" كشف األستار"صاحب 
باألدلة القوية، هذا الكتاب يف احلقيقة مفهرس يتضمن قائمة مفصلة باألخطاء املطبعية 

الواقع يف " تصويب التقليب"و( 2)املتداولة يف اهلند،" شرح معاين اآلثار"املوجودة يف نسخ 
صحيح وحتقيق األخطاء املتواجدة يف قام املؤلف يف هذه الرسالة ت "هتذيب التهذيب"
البن حجر العسقالين، واعرتف الشيخ حممد عوامة يف مقدمة الكتاب " هتذيب التهذيب"

                                                             
تذكره دانشوراِن "شاهد السهارنبوري، ؛ حممد "تراجم األحبار من رجال شرح معاين اآلثار"حممد أيوب السهارنبوري الطبيب،  1

 471-418، ص "سهارنپور
تذكره "؛ حممد شاهد السهارنبوري، "تصحيح األغالط الكتابية الواقعة يف النسخ الطحاوية"حممد أيوب السهارنبوري الطبيب،  2

 475-476، ص "دانشــــوراِن سهارنبور
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وما لبثت إال يسريا وانكشف يل خالف ذلك تدرجييا حىت صرت أمجع على غالف :"قائال
يبها الكتاب ما أراه من أخطاء مطبعية، فتجم ع يل الكثري منها، حىت عزمت على ترت

وإحلاقها بكتاب فضيلة موالنا العالمة الكبري احملد ث الفقيه الشيخ حممد أيوب السهارنفوري 
حفظه اهلل تعاىل خبري وعافية، الذي مجع قسما كبريا من األخطاء املطبعية يف هتذيب 

ركز العالمة املؤلف موالنا حممد أيوب املظاهري  "حواشي شرح معاين اآلثار"، و"التهذيب
 .نبوري يف هذه احلاشية على حتقيق وتعيني رواة الطحاوي وتصحيح أخطاء الطحاويالسهار 

-6911/هـ6495-6453)ومنهم حممد احتشام احلسن الكاندهلوي  
إن هذه الرسائل  ،"بدائع احلكم"و ،"منابع احلكم"و ،"جوامع الكلم"الذي ألف ( م6976

هي جمموع من األحاديث النبوية الشريفة اليت اقتناها الشيخ حممد احتشام احلسن 
الكاندهلوي من اجلامع الصحيح لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري، ومن 

ليسهل حفظها وحمافظتها على طلبة العلم الناشئني،  ،(1)صحيح اإلمام مسلم القشريي
" حجة الوداع"ومن مؤلفاته األخرى صرية باألمور الشرعية والسنة النبوية، ويكونوا على ب

( حجة الوداع)ذكر يف هذه الرسالة تفاصيل احلجة النهائية للنيب صلى اهلل عليه وسلم 
 (2.)م، ومت نشرها غري مرة6921هـ املوافق 6419، ألفها يف 656وخطباته، صفحاهتا 

صاحب املؤلفات ( م6947/هـ6422اليدمن مو )حممد يونس اجلونفوري ومنهم  
من أكرب وأشهر احملد ثني يف اهلند، إن مجيع مؤلفاته العربية يف صورة املسودات، و الكثرية، وه

اليواقيت الغالية يف حتقيق وختريج األحاديث "وهي قيد الطبع سوى كتابني ألفهما باألردية، 
أحاديث جمموعة أربعني "ختريج إىل  ، إضافة"نوادر احلديث مع الآليل املنثورة"، و"العالية
، وهي يف األساس جمموعة األحاديث اليت رت بها الشاه ويل اهلل احملدث الدهلوي، "حديثا

والشيخ عبد الرمحن اجلامي، والشيخ املال علي القارئ، والنواب قطب الدين خان صاحُب 
، والشيخ حممد "تواريخ حبيب إله"، والشيخ املفيت عنايت أمحد صاحب "مظاهِر حق"

                                                             
 "جوامع الكلم"حممد احتشام احلسن الكاندهلوي،  1
 76، ص "تذكره موالنا احتشام احلسن كاندهلوي"ام احلسن الكاندهلوي، احرت 2
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د يونس بتخريج أحاديث اجملموعة املذكورة اليت مل يتم حسني الدهلوي، فقام الشيخ حمم
خترجيها بعد، ونشرهتا املكتبة اليحيوية، بسهارنبور، حنن نذكر فهرسا طويال ملؤلفاته يف جمال 

، وهنالك حنن نقدم فهرسا "التعليقات على صحيح البخاري: "يليعلى ما و احلديث وه
، "مقدمة البخاري: "يف وهي كما يليلكتبه اليت ألفها يف جمال احلديث النبوي الشر 

، "جزء احملراب"، "ترمجة عبد اهلل بن الزبري"، "مقدمة شرح معاين اآلثار"، "مقدمة أيب داؤد"
جزء "، "جزء املنتقدات من أحاديث الرتمذي"، "جزء أحاديث منتقدة يف سنن أيب داؤد"

جزء املنتقدات "، "سائيجزء املنتقدات من أحاديث الن"، "املنتقدات من أحاديث ابن ماجة
جزء إرشاد "، "جزء البسملة"، "جزء القراءة خلف اإلمام"، "من أحاديث مشكوة املصابيح

، "جزء حتقيق حديث التحرمي والتكبري"، "القاصد إىل ما تكرر يف البخاري بإسناد واحد
حديث جزء "، "جزء اإلسراء واملعراج"، "جزء القلتني"، "جزء صلوة الوتر"، "جزء األذان"

جزء جوامع "، "جزء الكالم يف الصلوة"، "جزء حتقيق األشعار والرجز"، "افرتاق األمة
جزء حديث ال يزال الدين عزيزا إىل اثين "،"جزء نزول عيسى عليه الصلوة والسالم"، "الكلم

إرشاد اللبيب إىل حديث "،"جزء عصمة األنبياء"، "جزء حياة األنبياء"،"عشر خليفة
 (1.)"النجيب

مؤسس اجلامعة ( -م6943/هـ6424)تقي الدين الندوي املظاهري هم ومن
ور من أعمال أعظم كراه بوالية أترا براديش اهلند الذي ألف العديد فاإلسالمية بقرية مظفر 

وألقى يف هذا الكتاب  "علم رجال احلديث": من الكتب يف علم احلديث الشريف ومنها

                                                             
، 2/528، "مظاهِر علوم سهارنپور اور انكي علمي وتصنيفي خدمات ۓعلما"وذكر الشـــــــــــيخ حممد شاهد السهارنبوري يف كتابه 1

شر يف جملة مظاهِر علوم الشهرية األردية الصادرة ن" اكابر مظاهِر علوم كي علمي خدمات"والشيخ حممد زبري األعظمي يف مقال له  
من املسودات املذكورة أعاله   51-55هـ، ص 6346ربيع األول /م5161عن مدرسة مظاهِر علوم، بسهارنبور، يف عددها مارس 

، "مقدمة أيب داؤد"و ،"جزء املعراج"، و"جزء رفع اليدين"، و"جزء القراءة"، و"إرشاد القاصد إىل ما تكرر يف البخاري بإسناد واحد"
جزء "، و"جزء حياة األنبياء"، و"ختريج أحاديث أصول الشاشي"، و"جزء احملراب"، و"ترمجة عبد اهلل بن الزبري"، و"مقدمة املشكوة"و

، والشيخ حممد زبري "إرشاد اللبيب إىل حديث النجيب"فقط، إال أن الشيخ حممد شاهد السهارنبوري مل يذكر " عصمة األنبياء
، وأما املسودات املذكورة اليت مل يذكرها الشيخان املذكوران فهي اليت رأيتها نفسي لدى الشيخ "مقدمة اهلداية"ظمي مل يذكر األع

 .حممد يونس اجلونبوري املظاهري
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له  و ( 1)وما ألف فيه من الكتب املشهورة، ضوءا كاشفا على نشأة علم احلديث الشريف 
داؤد اإلمام احلافظ و أب": كتب أخرى عديدة حول احلديث النبوي الشريف وهي

اإلمام مالك ومكانة كتابه "و( 3)،"اإلمام البخاري إمام احلفاظ واحملد ثني"، و(2)"الفقيه
أورده ابن اجلوزي على الدفاع عما "، و(4")حتقيق وتعليق كتاب الزهد الكبري"، و("املوطأ)

قام الشيخ تقي الدين يف هذا الكتاب بتحقيق وتصحيح روايات الصحاح الستة  "الصحاح
أعالم احملد ثني باهلند يف القرن الرابع عشر "، و(5)اليت تكلم فيها العالمة ابن اجلوزي

ماء أعطى الشيخ تقي الدين يف هذه الرسالة املختصرة فكرة إمجالية عن ثالثة عل"اهلجري
بارزين وعن مؤلفاهتم النافعة، ومنهم الشيخ خليل أمحد السهارنبوري، والشيخ حممد زكريا 

حملة "، و(6)صفحة 51الكاندهلوي، والشيخ حممد يوسف الكاندهلوي، تقع الرسالة يف 
لقد ألف الشيخ تقي الدين الكتاب املذكور يف التعريف  "عن تعريف أهم مراجع السنة

 "التعليق املمجِّد"، و(7)ظيبو نة النبوية الشريفة باللغة العربية، وطبع بأبباملراجع اهلامة للس
التعليق املمج د "لقد قد م احملقق الدكتور تقي الدين الندوي املظاهري للقراء الكرام كتاب 

لإلمام أيب احلسنات عبد احلي اللكهنوي يف الطبعة القشيبة املشرقة، وقد " على موطأ حممد
احلسن علي الندوي بتحقيق هذا الكتاب، وانتساخ هوامشه ووضعها يف و أمره العالمة أب

حتقيق وتعليق ظفر األماين "، و(8)حملها، فاشتغل به متوكال على اهلل وأكمله حبمد اهلل وعونه

                                                             
 .م6982/هـ6312 ، مــــــكتبة الفــــردوس، مـــــكارم نكر، لكناؤ، الـــهند،"عـلم رجال احلــــديث"تقي الدين الندوي املظاهري، 1
 .م6981/هـ6311، دار القلـــــــــــم، دمشــــــق ـ بريوت، "أبوداؤد اإلمــــــــــــــام احلافظ الفقيه"تقي الدين الندوي املظاهري،  2
 5/462، "علماء مظاهِر علوم سهارنبور"حممد شاهد السهارنبوري،  3
تقي الدين الندوي املظاهري، اجملمع الثقايف، أبوظيب، اإلمارات العربية . د.، حققه وعلق عليه أ"الزهد الكبري"أمحد بن احلسني البيهقي،  4

 .م5113/هـ6352املتحدة، 
 5/461، "مظاهِر علوم سهارنپور اور اُنكي علمي وتصنيفي خدمات ۓعلما"حممد شاهد السهارنبوري،  5
ثني باهلند يف القرن الرابع عشر اهلجري"تقي الدين الندوي املظاهري،  6  "أعالم احملد 
 5/467، "مظاهِر علوم سهارنپور اور اُنكي علمي وتصنيفي خدمات ۓعلما"حممد شاهد السهارنبوري،  7
الدين الندوي املظاهري، دار القلم  تقي: ، تعليق وحتقيق"التعليق املمجد على موطأ حممد"أبواحلسنات حممد عبد احلي اللكهنوي،  8

 .م6996/هـ6365للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق ـ بريوت، الطبعة األوىل 
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بسط فيه عن تاريخ نشر علم احلديث  "علم احلديث يف اهلند"، و(1")يف خمتصر اجلرجاين
العظام اهلنود وألقى الضوء على خدماهتم اجلبارة وآثارهم يف اهلند، فقد ترجم احملد ثني 

 (.2)العلمية املباركة اجلليلة يف الفن املذكور بالتفصيل
من مواليد ) كيم حممد أيوب السهارنبوريحممد عاقل املظاهري بن احلومنهم 

جمموع إفادات اإلمام "احلل املفهم لصحيح مسلم"الذي ألف ( م6947/هـ 6429
الكبري والفقيه اجلليل الشيخ رشيد أمحد الكنكوهي األنصاري أفاد هبا يف دروسه احملدِّث 

، وقيدها بالكتابة أرشد تالميذه احملد ث اجلليل موالنا حممد حيىي "صحيح مسلم"لـ
الكاندهلوي الذي كان من أجلة أساتذة مدرسة مظاهر العلوم للحديث النبوي الشريف، 

من إفادات احملدِّث الكنكوهي الشيخ رشيد أمحد و ه"يالفيض السمائي على سنن النسائ"و
الكنكوهي، ومن املالحظات اليت أضافها الشيخ حممد زكريا الكاندهلوي إىل اإلفادات 

 .الرشيدية الكنكوهية مستفيدا أثناء حماضرات الشيخ خليل أمحد السهارنبوري،
اجملتىب  املكتفى حبل"الذي ألف ( -م6921/هـ6471)ومنهم أمحد حسني البتين 

علق عليه بعد جهد جهيد باللغة العربية، و " سنن النسائي"هذا الكتاب يف شرح  ،"للنسائي
وكدح بالغ وحققه بعد بذل النفس املتواصل، وعلق عليها تعليقات قيمة وحتقيقات أنيقة 
وبديعة فيها تفصيل لإلمجال وحل للمغلقات وإحالة على املراجع، وقد أصبح بذلك تعليقه 

 (3.)صفحة 271، حيتوي الكتاب على "سنن النسائي"ا مستقال لـهذا شرح
" تصحيح وحتقيق مصنف ابن أيب شيبة"الذي ألف ( 4)ومنهم مجيل أمحد البيهاري

ولقد أكمل املؤلف هذا الكتاب بعد جهد جهيد وكدح بالغ حقبة من الدهر، ولكنه " شيبة
" ولقد قام املؤلف برتقيم وتصحيح كتاب  ،"ترقيم وتصحيح مجع الفوائد"مل يطبع بعد، و

من مؤلفات حممد بن سليمان املغريب و وه" مجع الفوائد من جامع األصول وجممع الزوائد
                                                             

تقـــي الدين الندوي : ، حتقيق وختريج نصــوصـه وتعليق"ظفر األماين فــــي خمتصر اجلرجاين"أبواحلسنات حممد عبد احلي اللكهنوي،  1
 .م6997/هـ6368ة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، املظاهري، دار ابن حـــزم للطباع

ثني باهلند يف القرن الرابع عشر اهلجري"تقي الدين الندوي املظاهري،  2  4 ، ص"أعالم احملد 
 519-5/518، "مظاهِر علوم سهارنپور اور اُنكي علمي وتصنيفي خدمات ۓعلما"حممد شــاهد الســـهارنبوري،  3
 (الباحث. )ثر على سنة والدتهمل نع 4 
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لقد قام بتعليق و " ختريج وحتشية زاد الطالبني"الشهرية يف علم احلديث، ومل يطبع بعد، و
لبلندشهري وختريج من مؤلفات الشيخ عاشق إهلي الربين ا" زاد الطالبني"حواش على 

الكنز "، و(1)666األحاديث الواردة فيه، طبع مبطابع الرشيد باملدينة املنورة، صفحاته 
الكنز املتواري يف "ولقد ألف الشيخ مجيل أمحد البيهاري هذا التأليف القيم وه"املتواري

 بالتعاون مع الشيخ عبد احلفيظ املكي، والشيخ" معادن المع الدراري وصحيح البخاري
سنة  62عاشق إهلي البلندشهري، والشيخ حبيب اهلل املظاهري وغريهم، واستغرق يف تأليفه 

 (2.)متتالية
ملخص القول أن مدرسة مظاهر العلوم قد أجنبت عباقرة من العلماء  اإلسالميني 
واجلهابذة والنوابغ من احملدثني الذين يشار إليهم بالبنان واعرتف بفضلهم العلماء يف العامل 
اإلسالمي كله، ونظرا خلدماهتم الدينية والعلمية والفكرية واألدبية اليت حققتها املدرسة عرب 
العصور أثىن عليها أعداد أعالم العامل اإلسالمي إطراء الثناء والتقدير واعرتفوا خبدمات 

احلسن علي و جليلة قام هبا خرجيوها، منهم  مساحة العالمة واملفكر اإلسالمي الشيخ أب
غدة، ومساحة العالمة أمحد بن عبد و ي، والعالمة احملد ث احملقق الشيخ عبد الفتاح أبالندو 

، ومساحة الشيخ عبد اهلل العلي (سابقا)ظيب و العزيز آل مبارك رئيس القضاء الشرعي بأب
، وفضيلة الدكتور عبد املنعم النمر (سابقا)احملمود رئيس مركز الدعوة اإلسالمية بالشارجة 

، وفضيلة الدكتور كامل سالمة الدقس رئيس (سابقا)وشؤون األزهر مبصر  وزير األوقاف
 (3.)قسم الدراسات اإلسالمية جبامعة امللك عبد العزيز جبدة

 

 

                                                             
 439-5/437، "مظاهِر علوم سهارنپور اور اُنكي علمي وتصنيفي خدمات ۓعلما"حممد شــاهد الســـهارنبوري،  1
 521-3/522، 5/439، "مظاهِر علوم سهارنپور اور اُنكي علمي وتصنيفي خدمات ۓعلما"حممد شــاهد الســـهارنبوري،  2

مظاهر    اور انكي علمي  ۓعلما"؛ حممد شاهد السهارنبوري، 611ـ612، ص "املسلمون يف اهلند"أبواحلسن علي الندوي،  3
؛ تعريف موجز عن جامعة مظاهر علوم 61 -65؛ تعريف موجز عن جامعة مظاهر علوم ص 685-686/ 6، "وتصنيفي خدمات

  ؛61 -65؛ تعريف موجز عن جامعة مظاهر علوم ص 61 -65ص 
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